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RENAULT REVOLUȚIONEAZĂ SEGMENTUL FURGONETELOR 
CU NOUL KANGOO VAN 
 

Această autoutilitară inovatoare, cu un stil atletic și dinamic, se adresează în 

principal flotelor corporative, comercianților și proprietarilor de afaceri cu cerințe 

ridicate în căutarea unui vehicul personalizat, care să profite de cea mai recentă 

tehnologie și inovație pentru a se potrivi nevoilor lor de afaceri. Noul Kangoo Van 

este disponibil în două lungimi. Fabricat la uzina Renault din Maubeuge, Franța, 

noul Kangoo Van va fi comercializat în Europa și în întreaga lume începând cu iunie 

2021. 

 

„Noul Kangoo Van încorporează o inovație majoră: Open Sesame by Renault este o 

caracteristică unică ce oferă furgonetei cea mai mare deschidere laterală de pe piață. 

Noul model prezintă unele dintre cele mai bune caracteristici ale sale și oferă o diversitate 

fără egal în ceea ce privește caroseria și motoarele disponibile. Designul este robust la 

exterior și demn de o mașină destinată uzului privat la interior. Noul Kangoo Van este 

modalitatea în care Renault ajunge la clienții care caută o inovație practică, cele mai noi 

sisteme de asistență pentru șofer, confort și, suficient de curând, un motor complet 

electric." 

Jean-Louis Wiedemann, Commercial Director Small Vans, Groupe Renault. 

 

Noul Kangoo Van: 5 caracteristici de reținut! 

- Ușor de încărcat! 

- Open Sesame by Renault: prin îndepărtarea stâlpului central, noul Kangoo Van are cel 

mai larg acces pe partea dreaptă de pe piață, 1.446 mm. 

Easy Inside Rack: un raft suspendat pentru transportul obiectelor lungi. 

- Cu o capacitate de încărcare care poate ajunge la 3,9 m³, chiar și modelul entry-level 

este cel mai bun din clasa sa. 

- Un nou design exterior atletic cu margini puternic curbate. 

- Un interior modernizat, cu 60 de litri spațiu de depozitare util și accesibil, disponibil cu 

două sau trei locuri în față. 

Douăsprezece noi sisteme de asistență la conducere, pentru mai multă siguranță: 

frânare de urgență activă, vizibilitate sporită la unghiul mort, vizibilitate spate 

permanentă etc. 

 

Noul Kangoo Van E-Tech Electric: comercializat la sfârșitul anului 2021 

 

De la lansarea sa în 2011, Kangoo Z.E. este lider în autoutilitare electrice în Europa. 

Astăzi, peste 58.000 de Kangoo Z.E. străbat drumurile europene, combinând eficiența și 

deplasarea cu zero emisii. Pentru a-și consolida poziția de lider, noul Kangoo Van E-

TECH Electric va fi lansat la sfârșitul anului 2021. 

 

Echipat cu un motor electric 100% de 75 kW și un cuplu maxim de 245 Nm disponibil de 

la pornire, noul Kangoo Van E-Tech Electric are 6 moduri de conducere. Modul Eco 

(55kW) optimizează autonomia, modul Normal (75kW) oferă mai multă performanță și 

viteză maximă mai ridicată. 

 

Disponibil în două lungimi (standard și lung), noul Kangoo Van E-TECH Electric este 

echipat cu o baterie litiu-ion de 44 kWh care oferă o autonomie de aproximativ 265 km*, 

în funcție de ciclul WLTP, stilul de conducere, înclinația drumului și temperatura 
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exterioară. 

 

Vehiculul poate fi încărcat complet în: 

- 2 ore, la un punct de încărcare public (încărcător Cameleon de 22 kW). 

- 4,5 ore, la un terminal de 11kW (încărcător trifazat 16A). 

- 7 ore, la o cutie de perete (încărcător monofazic de 7,4 kW). 

- 19 ore, la o priză ranforsată 

- 26h, la o priză domestică. 

 

Cu un încărcător rapid de 75kW, vehiculul poate fi reîncărcat la 80% din capacitate în 42 

de minute (adică 150 km de autonomie în 30 de minute). 

 

Noul Kangoo Van E-TECH Electric are servicii conectate specifice vehiculelor electrice: 

programarea încărcării bateriei, programarea precondiționării termice a habitaclului, 

căutarea punctelor de încărcare în călătorie, calcularea destinațiilor accesibile cu raza de 

baterie rămasă. 
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DOUĂ INOVAȚII MAJORE, NEMAIÎNTÂLNITE ÎN SEGMENT 

 

Noul Kangoo Van revoluționează din nou modul în care lucrează profesioniștii. 

Două dintre cele mai recente inovații sunt la fel de inteligente, pe cât de practice, 

facilitând ca niciodată încărcarea, descărcarea și accesarea mărfurilor. 

 

Open Sesame by Renault: cel mai amplu acces lateral de 1.446 mm 

Prin eliminarea stâlpului central al caroseriei, noul Kangoo Van oferă cel mai amplu acces 

lateral de pe piață, 1.446 mm, fiind de două ori mai mare decât în versiunea sa anterioară.  

 

Deosebit de practică în centrul orașului, această inovație denumită „Open Sesame by 

Renault” facilitează încărcarea și descărcarea prin lateral, eliberând șoferul de constrângerile 

de parcare care pot limita accesul din spate (parcare în oraș, parcare îngustă etc.).  

 

O inovație care ar trebui să devină rapid indispensabilă în viața de zi cu zi a profesioniștilor. 

 

NB: Open Sesame by Renault este o caracteristică opțională disponibilă doar pe partea 

dreaptă, la modelele cu lungime standard și cu două scaune față. Va fi disponibilă și pe 

versiunea complet electrică a noului Kangoo Van. 

Puncte forte: 

- Ușa pasagerului din față se deschide la 90°. 

- Întreaga zonă de încărcare este ușor accesibilă. 

- Scaunul pasagerului este rabatabil și compartimentul pivotant permite un pat plat de 

încărcare de până la 3,05 m lungime. 

- Ușa pasagerului și ușa glisantă pot fi deschise și închise în orice ordine. 

- Scaunul pasagerului este prevăzut cu două inele de ancorare pentru a asigura o 

prindere eficientă a încărcăturii. 

 

Știați că? 

După ce a scos stâlpul ușii pasagerului și a lărgit accesul lateral, Open Sesame by 

Renault a oferit noului Kangoo Van nenumăratele posibilități de conversii și adaptări. De 

exemplu, acum este posibil să adăugați un set suplimentar de rafturi suspendate pentru 

a transporta cu 60% mai multe echipamente și unelte fără a fi nevoie să intrați în vehicul. 

Această funcționalitate deschide vehiculul către o lume cu totul nouă de idei, cum ar fi 

magazinele mobile.  

 

Easy Inside Rack: o inovație exclusivă pentru încărcarea la înălțime 

Noul Kangoo Van inovează din nou cu un raft interior retractabil, care poate fi blocat și 

care este poziționat în partea superioară a zonei de încărcare, deasupra zonei pentru 

pasageri. Acest sistem, numit „Easy Inside Rack”, face posibilă o mai bună utilizare a 

zonei de încărcare prin stocarea obiectelor lungi (de la 2 m la 2,5 m în versiunea lungă). 

 

O caracteristică care servește mai multor scopuri (scări, țevi etc.) și este chiar acolo unde 

este menită să fie, fără a incomoda. Eliberează spațiu prețios pentru a transporta mărfuri 

sau pasageri în siguranță și confortabil. 
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Raftul are o capacitate de până la 30 kg și nu depășește limitele de înălțime întâlnite 

adesea în parcări sau tuneluri. 

 

NB: Easy Inside Rack este disponibil numai pe partea dreaptă a vehiculului, indiferent 

dacă volanul este poziționat pe stânga sau pe dreapta. 

 

Puncte forte: 

- Galeria poate fi pliată dacă nu este utilizată. 

- Obiectele sunt protejate împotriva furtului și a intemperiilor. 

- Spre deosebire de depozitarea pe plafonul mașinii, această metodă nu presupune un 

consum sau zgomot suplimentar. 

- Inelele de ancorare integrate asigură securitatea sarcinii. 

- Scaunul pasagerului poate rămâne în poziție verticală și poate fi folosit, lucru care nu 

este posibil atunci când obiecte lungi sunt depozitate direct pe podea (partiție pivotantă 

și scaun rabatabil). 

 

Această inovație este compatibilă cu versiunile complete de echipare și care vin cu 2 sau 

3 locuri în cabină. 

 

Știați că? 

Kangoo a continuat să inoveze încă de la lansarea sa care a avut loc în 1997: prima 

autoutilitară cu ușă laterală glisantă, uși spate 1/3 - 2/3 și panou pivotant de perete, cu 

scaun pasager pliabil, pentru mai mult spațiu de încărcare. În ceea ce privește 

combispace-ul, Kangoo a fost primul care a avut un scaun complet rabatabil dintr-o 

singură mișcare pentru o podea liberă și bare transversale suspendate de plafon care pot 

fi transformate, fără unelte, într-o galerie. De la lansarea sa în 1997, peste 4,2 milioane 

de vehicule Kangoo au fost vândute în 70 de țări din întreaga lume. 
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DESIGN EXTERIOR PUTERNIC, ATLETIC 
 

Noul Kangoo Van se distinge printr-un stil mai robust și linii musculare: capota 

orizontală dungată, calandrul vertical și lateralele sculptate. Inserțiile cromate și 

finisajele atractive îmbogățesc designul. Liniile dinamice sunt prezente din nou 

datorită popularității lor atât printre proprietarii de flote, meseriași, cât și 

proprietarii de afaceri. 

 

O parte frontală unică și mai îndrăzneață 

Partea frontal a fost complet reproiectată și verticalizată, decorată cu o linie cromată aflată 

între grilă și fațada frontală. Farurile poartă semnătura distinctă în forma literei C (C-

Shape), identitate a mărcii Renault. Designul său îl face mai agil și mai dinamic, în 

conformitate cu gama de utilitare Renault Group (Alaskan, Master, Trafic). 

 

Un aspect cu totul nou pentru panourile laterale 

Cu laturile sculptate și puternic marcate, New Kangoo Van rupe formatul cubic specific 

camionetelor. Linia orizontală și ușile spate curbate și înclinate îi conferă dinamism și 

fluiditate. Protecțiile din părțile de jos ale lateralelor sunt opționale.  

 

Un spate mai robust și mai lat 

În partea din spate, noul Kangoo Van își reechilibrează proporțiile pentru o mai bună 

manevrabilitate și stabilitate pe carosabil. Lateralele sunt lărgite, oferind astfel un volum 

mai mare de încărcare. Liniile fine și stopurile cu tehnologie LED îi conferă un aspect mai 

modern. 

 

Finisaje de calitate superioară pentru un aspect îmbunătățit 

Actualizarea estetică a noului Kangoo Van este vizibilă în liniile fluide ale caroseriei, 

alegerea detaliilor și finisajelor rafinate, precum și în inserțiile cromate din grila 

radiatorului. Ștergătoarele de parbriz și duza de apă sunt discret ascunse în spatele 

capotei, iar senzorul sistemelor de asistență la conducere este integrat în bara de 

protecție față. În plus, vehiculul este echipat cu o antenă radio scurtată cu 300 mm. 

Mânerele  ușilor care, opțional, pot avea culoarea caroseriei și jantele de oțel de 16” îi 

conferă și mai multă modernitate. 

 

Șapte culori pentru o utilitară care se potrivește tuturor gusturilor 

Gama Kangoo Van include două noi culori: Carmin Red și Cavansite Blue. Este, de 

asemenea, disponibil în Mineral White și Urban Grey și metalizat Oyster Gray, Highland 

Gray și Pearl Black. Desigur, culorile pot fi personalizate pentru a se potrivi codurilor de 

culoare specifice clienților cu flote mari. 

 

Vizibilitate crescută, lumini full-LED  

Oglinzile laterale mai largi (+35 mm lungime și +22 mm lățime) îmbunătățesc vizibilitatea 

cu 35%. Noul Kangoo Van este echipat în versiunea standard cu lumini laterale cu LED 

față și spate. Beneficiile sunt incontestabile: nu este nevoie să schimbați becurile și aveți 

un câștig de consum de 0,04l/100km sau 1g/km CO2. Iluminarea frontală full-LED 

opțională garantează o rază de acțiune de 350m. Proiectoarele de ceață cu LED-uri și 

funcție de viraj curbă sunt disponibile pentru a ilumina marginea drumului. Pentru o 

vizibilitate optimă fără a deranja ceilalți participanți la trafic, sistemul nou de comutare 

fază lungă - fază scurtă (AHLB) este introdus pe noul Kangoo Van. 
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UN DESIGN INTERIOR MODERN ȘI ATRĂGĂTOR 

 

Noul Kangoo Van are un interior modern, rafinat și ergonomic. Tabloul de bord 

orizontal este pus în evidență de inserția textilă longitudinală de pe bord, care se 

prelungește pe uși, oferind un efect de continuitate și senzația de spațiu amplu. 

Scaunele complet reproiectate oferă mai mult confort și durabilitate. Confortul 

habitaclului este asociat cu un confort acustic pentru o mai mare siguranță la bord 

și mai puțină oboseală. Chiar mai practic în versiunea cu trei scaune față, interiorul 

are 60 de litri spațiu de stocare, devenind astfel lider în categoria sa. 

 

Proiectat pentru confort 

Interiorul a fost modernizat cu un tablou de bord orizontal și un nou volan care 

încorporează comenzile principale. Printr-un amestec subtil de culori și texturi, interiorul 

a fost dus la alt nivel. În funcție de versiune, ornamente cromate apar pe mânerele ușilor, 

în jurul comenzilor volanului, la nivelul manetei schimbătorului de viteze și al tabloului de 

bord: grile de ventilație, butoane de comandă, ecran multimedia de 8”. Datorită celor două 

comenzi separate, aerul condiționat automat bi-zonal menține temperatura dorită de 

fiecare ocupant în zona sa.  

 

O postură ergonomică la volan 

Deoarece șoferii profesioniști petrec deseori mult timp pe drumuri, noul Kangoo Van se 

adaptează la forma fiecărui șofer cu un scaun care poate fi reglat în funcție de înălțime și 

adâncime și cu un suport lombar reglabil (adâncime +/- 40 mm, înălțime +/- 30 mm). 

Volanul era deja reglabil pe înălțime, însă acum este reglabil și în adâncime (+/- 25 mm) 

pentru un confort sporit. Accesul pe scaun al șoferului este extrem de ușor datorită ușii 

care se poate deschide la 90°! 

Pentru a îmbunătăți siguranța pe șosea, noul Kangoo Van este echipat cu oglindă cu 

vedere panoramică, ceea ce face posibilă vizibilitatea în punctul mort al unei furgonete 

cu panou și, de exemplu, traversarea unei intersecții în perfectă siguranță. Pentru un 

confort și mai mare, frâna electrică de parcare va fi introdusă în 2021, oferind siguranța 

unei frâne aplicate automat și eliberând în același timp spațiu în cabină. 

 

Scaune rezistente la uzură 

Scaunele cuprinzătoare sunt întărite cu spumă și țesături mai rezistente pentru a face 

orele de condus mai confortabile. De asemenea, poate fi tapițat cu un material mai 

rezistent, deoarece intrarea și ieșirea constantă din vehicul poate duce la uzură. Scaunul 

pasagerului poate fi rabatat pentru a forma o podea plană. Cu două inele de ancorare, se 

câștigă spațiu suplimentar pentru o depozitare sigură. 

 

O mulțime de spațiu de stocare util și accesibil 

Noul Kangoo Van are 60 L depozitare în cabină: 

- Deasupra capului (19,4 L) 

- Depozitare centrală de bord (5 L) 

- Depozitare ușă (2,7 L x 2) și în consola centrală (5,2 L) care încorporează două suporturi 

pentru pahare (0,75 L x 2)  

- Compartiment închis pe partea șoferului (1,5 L) 

- Depozitare sub scaunul pasagerului (10 L) 

Compartimentele de depozitare din cabină sunt proiectate pentru a fi întotdeauna ușor 

accesibile - în timp ce conduceți sau ieșiți din vehicul - și pentru a vă păstra lucrurile în 
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siguranță la vedere. 

 

NB: Pe cât de ingenios pe atât de practic, noul sertar Renault Easy Life servește ca o 

cutie de mănuși de 7 litri. Sertarul glisează pentru deschidere, oferind o vedere clară a 

conținutului său ușor accesibil, chiar și pentru șofer. Este disponibil și într-o versiune 

frontală închisă. 

 

Un birou pe roți cu trei locuri  

Noul Kangoo Van poate găzdui până la trei ocupanți în cabină datorită scaunelor 

opționale din față. Pentru o senzație și mai personalizată, duba se poate transforma într-

un spațiu mobil de birou, cu spătarul central care se pliază într-un birou cu raft detașabil, 

clemă pentru documente A4 și suport pentru pahare. Șoferul îl poate folosi ca zonă de 

birou sau ca loc de luat masa în interior. 

 

Confort acustic pentru liniște și pace  

Pentru a îmbunătăți confortul la bord și a reduce oboseala, acustica noului Kangoo Van 

a fost modificată pentru a reduce perturbările de zgomot: izolarea fonică consolidată a 

tabloului de bord și a panourilor ușilor, carcasa de reducere a sunetului motorului, geamuri 

mai groase (+ 11%) , utilizarea căptușelii cu spumă etc. Acustica sistemului audio a fost, 

de asemenea, îmbunătățită cu două difuzoare în panourile ușii și două difuzoare la baza 

parbrizului. Circuitul de aer a fost refăcut pentru o distribuție uniformă a fluxului de aer 

între orificiile laterale și cele centrale. Și pentru a opri poluarea exterioară să ajungă in 

habitaclu, noul Kangoo Van este echipat cu aer condiționat reciclat și un filtru de polen 

încorporat. 

 

Confort termic îmbunătățit  

Pentru un confort termic mai mare, conductele de aer reproiectate permit o mai bună 

distribuție a fluxurilor de aer atât laterale cât și centrale. Și pentru a preveni intrarea 

poluării exterioare în cabină, noul Kangoo Van oferă recirculare a aerului cu un filtru de 

polen plasat în sistemul de climatizare. 

Datorită celor două comenzi diferite, sistemul automat de aer condiționat cu două zone 

menține temperatura dorită de fiecare ocupant în zona sa (șofer și pasager). 
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ZONA DE ÎNCĂRCARE: SPAȚIU DINCOLO DE MĂSURĂTORI 

 

În versiunea standard, noul Kangoo Van oferă un spațiu de încărcare fără 

precedent, de până la 3,9 m³. Sarcina sa maximă de 600 - 800 kg (cu opțiunea de 

sarcină utilă crescută) atinge aproape 1 tonă la modelele lungi. Capacitatea sa de 

remorcare, la cel mai înalt nivel, a crescut la 1.500 kg. 

 

Dimensiuni de top în industrie 

În versiunea sa lungă, noul Kangoo Van este liderul segmentului, echipat cu o ușă laterală 

glisantă extra largă (864 mm). De asemenea, se mândrește cu cea mai bună lungime de 

încărcare de 3.548 mm. Capacitatea sa de stocare variază de la 4,2 la 4,9 m³. În 

versiunea standard, aceasta variază între 3,3 și 3,9 m³. Zona de încărcare are 1/3 - 2/3 

uși care se pot deschide larg de la 90° la 180°, facilitând accesul chiar și în cazul în care 

rămâne puțin loc în spatele vehiculului. 

 

 

O zonă de încărcare sigură 

Cilindrii de blocare a ușii au fost scoși pentru a crește rezistența la spargere și furt. Un 

sistem opțional de super-blocare oferă un nivel mai ridicat de protecție: comenzile de 

deblocare a ușii interioare sunt activate numai dacă este detectat cardul «hands-free» 

sau se folosește cheia cu 3 butoane. Drept urmare, dacă se ajunge la spargerea cabinei, 

zona de încărcare (100% panouri) rămâne închisă și protejată. 

Modular, soluții personalizate pentru profesioniști  

Noul Kangoo Van este disponibil în două lungimi ale caroseriei (standard și lung) și cu 

doi pereți despărțitori: un perete solid (cu sau fără ferestre) sau o partiție din plasă (cu un 

panou pivotant lateral pasager). Configurația variază în funcție de numărul de locuri dorit: 

2, 3 sau 5 locuri (cu o cabină de echipaj). Noul Kangoo Van acoperă, de asemenea, cele 

mai specifice transformări: volume foarte mari, unitate frigorifică etc. 
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CONECTIVITATE DE ULTIMĂ GENERAȚIE ȘI UN NOU SISTEM 

MULTIMEDIA  

 

Noul Kangoo Van îmbunătățește viața la bord pe măsură ce oamenii își desfășoară 

ziua de lucru, menținându-i conectați cu lumea exterioară. Autoutilitara vine 

echipată cu noul sistem multimedia Renault EASY LINK și ecran de 8” pentru un 

confort suplimentar. 

 

Trei opțiuni multimedia la dispoziție 

Noul Kangoo Van vine cu trei opțiuni multimedia: 

- Radio Connect R & Go cu DAB (Digital Audio Broadcasting) FM / AM, Bluetooth și 

aplicația R & Go pentru a accesa funcțiile smartphone-ului. 

- Sistemul Renault EASY LINK vine cu sau fără sistem de navigație. Afișajul de 8” este 

încorporat în tabloul de bord. Dispune de servicii conectate, actualizări automate și este 

la fel de ușor de utilizat și de personalizat ca un telefon inteligent. Compatibil cu Android 

Auto și Apple CarPlay, Renault EASY LINK poate fi activat prin voce pentru a accesa 

toate funcțiile multimedia, de navigare și infotainment, precum și setările pentru sistemele 

de asistență a șoferului. Șoferul poate efectua și primi apeluri telefonice folosind volanul, 

ecranul tactil sau comenzile vocale și poate asculta și dicta mesaje text. 

 

 

Smartphone-ul e la el acasă  

Un spațiu special dedicat telefoanelor inteligente, care poate fi plasat în fața șoferului la 

stânga sau la dreapta acestuia (dacă este dreptaci sau stângaci), poate transforma 

telefonul într-un pseudo computer. Un încărcător wireless de 15W completează setarea. 

Bateria telefonului este afișată pe ecranul multimedia. Încărcarea se oprește automat 

după încărcarea completă a bateriei, eliminând riscul supraîncărcării. 

 

 

Până la 3 porturi USB și 3 prize de 12V   

În funcție de versiunea selectată, Noul Kangoo Van oferă până la trei prize USB: două în 

zona de depozitare de deasupra volanului (util pentru încărcarea în siguranță a 

telefonului) și una pe ecranul multimedia sau radio. 

Cele trei prize de 12V sunt poziționate strategic în întreaga camionetă: în depozitul de 

deasupra volanului, în consola centrală și în spațiul de încărcare din spate (convenabil 

pentru încărcarea sculelor alimentate cu baterie). 

 

 

Acces ușor  și sigur prin cardul Renault „hands-free”  

Pentru a preveni spargerile, încuietorile cu cheie din spate și laterale au fost îndepărtate. 

Prin intermediul cardului Renault „hands-free”, puteți accesa în siguranță și ușor 

autoutilitara fără să vă folosiți mâinile: blocați și deblocați vehiculul în timp ce vă apropiați 

de el, porniți motorul fără cheie in contact, deblocați portbagajul separat de cabină etc. 

Aceste elemente aduc o gamă largă de avantaje: nu este nevoie să vă îndepărtați 

mănușile de siguranță pentru a căuta cheia dacă doriți să accesați sau să blocați vehiculul 

(uneori proces dificil, dacă mâinile sunt murdare sau ocupate). 

 

NB: Noul Kangoo Van vine, pentru companii, cu opțiunea de a conecta vehiculele între 

ele printr-o cheie digitală care se conectează la radio, permițând astfel urmărirea datelor 
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și informațiilor pentru gestionarea optimizată a flotei. 

 

Știați? Datorită navigării conectate, noul Kangoo Van oferă posibilitatea de a afla prețuri 

la combustibil, de a face căutări pe Google, de a avea actualizări automate ale hărții țării 

preferate etc. 

 

DOUĂSPREZECE SISTEME DE ASISTENȚĂ DE NOUĂ 

GENERAȚIE  
 

Noua gamă de douăsprezece sisteme opționale de asistență a șoferului face ca 

noul Kangoo Van să fie mai ușor și mai sigur de condus, garantând asistența de 

precizie in toate instanțele de lucru. În viitorul imediat, va include o selecție de 

funcții de tip conducere autonomă. 

 

Pentru o călătorie mai relaxată 

-  Sistemul de avertizare a distanței vă anunță, direct din ecranul tabloului de bord,  

   intervalul de timp dintre dvs. și vehiculul din fața dvs., pentru a respecta distanțele de    

   siguranță. 

- Controlul vitezei de croazieră (Cruise Control) și limitatorul de viteză (Speed Limiter with   

  hill-descent control) sunt utilizate pentru a seta / limita viteza vehiculului la o viteză aleasă     

  de șofer, folosind comenzile montate pe volan, chiar și atunci când coborâți o pantă. 

- Controlul de viteză adaptiv cu Stop & Go (Adaptive Cruise Control with Stop & Go)  

  reglează viteza vehiculului și menține o distanță de siguranță față de vehiculele din față   

  pe aceeași bandă, în funcție de viteza și distanța de siguranță alese. Pentru vehiculele cu    

  transmisie automată, sistemul este util în blocajele de trafic, deoarece poate opri complet  

  vehiculul înainte de a demara din nou. 

- Sistemul Motorway and Traffic Companion este disponibil numai pe vehiculele cu  

  transmisie automată și combină Adaptive Cruise Control with Stop & Go și asistența  

  pentru păstrarea benzii. Păstrează o distanță sigură față de vehiculele din față pe aceeași  

  bandă, în funcție de viteza și distanța de siguranță alese. 

 

Pentru o parcare mai ușoară  

- Activ sub 10 km/h, sistemul Front, Rear, and Side Parking Assistant informează  

 șoferul despre obstacolele aflate în imediata apropiere a vehiculului. Indicatorul audio  

 și vizual emite un sunet din ce în ce mai puternic pe măsură ce vehiculul se apropie   

 de obstacole. Sunetul devine un singur beep continuu și zona devine roșie atunci când   

 obiectul este  la mai puțin de 30 cm distanță. Sistemul poate fi pornit / oprit prin consola  

 de bord. 

- Sistemul EasyPark Assist Hands-Free Parking vă ajută să parcați vehiculul, găsind o  

 locație adecvată pentru manevra necesară (cu spatele, în unghi, paralel). Sistemul  

 manevrează mașina, în timp ce șoferul controlează viteza, frânarea și schimbările de  

 direcție înainte / înapoi. 

- Pentru manevrare, noul Kangoo Van poate fi echipat cu radar față și spate și o cameră  

 de marșarier cu indicație de traiectorie. În funcție de echipamentul ales, imaginea  

 camerei de marșarier este disponibilă fie în oglinda retrovizoare interioară, fie în  

 sistemul de monitorizare a vederii din spate sau în ecranul Easy Link. 
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Drumuri mai sigure pentru toți 

- Noul Kangoo Van este echipat cu Permanent Rear View Assist. Oglinda retrovizoare 

interioară, care este în mod normal inexistentă deoarece nu există lunetă, a fost înlocuită 

cu un ecran de 7” (cel mai mare din categorie) care afișează imagini realizate de o cameră 

montată deasupra ușilor din spate asupra solului și fundalului din spatele vehiculului. 

- Avertizarea la părăsirea benzii de circulație (Lane Departure Warning) oferă șoferului  

indicii vizuale pe tabloul de bord atunci când taie o linie continuă sau întreruptă (fără a 

utiliza mai întâi semnalizarea). Sistemul va funcționa dacă viteza vehiculului este cuprinsă 

între 70 și 180 km/h. Acest sistem corectează apoi traiectoria vehiculului pentru a îl 

menține pe banda sa. 

- Activă între 70 și 180 km/h, funcția de monitorizare activă a punctului mort oferă o 

siguranță suplimentară. Corectează traiectoria vehiculului pentru a evita potențiale 

coliziuni laterale cu vehiculele pe ambele părți. 

- Frânarea activă de urgență (bicicliști și pietoni), Active Emergency Braking, avertizează 

șoferul asupra unei potențiale coliziuni cu obstacole staționare sau în mișcare, apoi crește 

frânarea după cum este necesar sau acționează frânele în cazul în care șoferul nu 

reușește să facă acest lucru. Activ între 7 și 80 km/h, sistemul detectează pietoni și 

bicicliști în mișcare, atât ziua, cât și noaptea. Între 30 și 170 km/h, sistemul detectează 

vehiculele în mișcare și vehiculele care circulă din direcția opusă, atunci când se apropie 

de o intersecție. 

- Avertismentul de viteză cu recunoașterea semnelor de circulație (Speed Warning with 

Traffic Sign Recognition) amintește șoferului de limita curentă de viteză afișând viteza 

corespunzătoare pe tabloul de bord și îl avertizează când aceasta este depășită. 

- Activa de la peste 60 km/h, funcția de alertă a traiectoriei instabile (Unstable Trajectory 

Alert) avertizează șoferul atunci când detectează apariția somnolenței, prin emiterea unui 

sunet și afișarea unui mesaj pe tabloul de bord. Detectarea oboselii se bazează pe o 

analiză a reacțiilor șoferului: mișcarea volanului, utilizarea indicatorilor sau a 

ștergătoarelor de parbriz, timpul de conducere fără pauză. 

 

NB: Motorway and Traffic Companion este printre primele sisteme de asistență de acest 

gen din segment și va fi disponibil pe noul Kangoo Van la sfârșitul anului 2021. Oferind 

autonomie de nivel 2, este o caracteristică ce îmbunătățește semnificativ confortul la 

volan, necesitând în același timp ca șoferul să-și țină mâinile pe volan și privirea asupra 

drumului, combină sistemul Adaptive Cruise Control (cu Stop & Go) cu Lane Keeping 

Assistant care funcționează chiar și pe drum virajat (în limitele sistemului). Reglează 

viteza mașinii, menținând-o permanent centrată între liniile de demarcație și la o distanță 

sigură de vehiculele din față. 

 

Kitul va fi disponibil și pe noul Kangoo Van E-TECH Electric și noul Kangoo Van (ICE) cu 

transmisie automată și frână de parcare electronică! 

 

Noul Kangoo Van oferă, de asemenea, sistemul Trailer Swing Assist, care asigură stabilitatea 

și diminuează balansul remorcii cauzat de vânturile laterale sau denivelările de pe șosea. 

În cele din urmă, Extended Grip (cu anvelope all-season) îmbunătățește manevrabilitatea și 

stabilitatea vehiculului pe pante și suprafețe inegale, cum ar fi zăpada, noroiul, terenul 

neuniform, șantierele etc. 
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O GAMĂ DE MOTOARE EFICIENTE CU DOUĂ VERSIUNI 

ECOLEADER 

 

Disponibil în transmisie automată EDC cu 7 trepte și transmisie manuală în 6 trepte, 

Noul Kangoo Van este echipat cu motorul pe benzină de 1,3 TCE (100 și 130 CP) și 

1.5 Blue dCi (75, 95 și 115 CP). 

 

Pe benzină,  Noul Kangoo poate veni echipat cu un motor de 1.3 TCE 130 CP PF, în 

combinație cu o cutie de viteze automată EDC cu 7 trepte sau o cutie manuală în 6 trepte. 

De asemenea, este disponibil motorul 1.3 TCE 100 CP PF în combinație cu o cutie de 

viteze manuală în 6 trepte. 

 

În versiunea diesel, Noul Kangoo Van vine cu motoarele 1.5 Blue dCi 115 CP și 95 CP, 

fie cu o cutie automată EDC în 7 trepte, fie cu o cutie manuală în 6 trepte. 

De asemenea, este disponibil motorul 1.5 Blue dCi 75 CP combinat cu o cutie de viteze 

manuală în 6 trepte. 

 

Transmisia automată cu dublu ambreiaj EDC oferă un confort și o reacție suplimentară, 

garantând o deplasare lină și rapidă între treptele de viteză. 

 

Echipată cu tehnologia Stop & Start, gama este compatibilă cu cele mai noi reglementări 

stabilite de standardele Euro 6D FULL. 

 

Consumul mixt al ciclului WLTP începe de la: 

- 5,2 l/100 km (adică 134g CO2/km și 127g cu Ecoleader) pentru motoarele diesel 

- 6,4 l/100 km (adică 144g CO2/km și 138g cu Ecoleader) pentru motoarele pe benzină. 

 

Două motoare Ecoleader - benzină 1.3 TCE 130 PF și 1.5 diesel albastru dCi 95 - fac 

parte, de asemenea, din gamă și vin cu un limitator de viteză de 110 km/h pentru a asigura 

un consum redus de combustibil, indiferent de stilul de condus al șoferului. Consumul 

combinat în ciclul WLTP începe de la 4,9 l/100 km pentru motoarele diesel și 6,1 l/100 km 

pentru motoarele pe benzină. 

 

Mai mult, sistemul Eco-Mode al vehiculului poate fi activat prin intermediul tabloului de 

bord pentru o economie suplimentară de combustibil de 12%. „Indicatorul de schimbare 

a vitezei” îl informează pe șofer când este cel mai bun moment pentru schimbarea 

vitezelor, economisind astfel 5% suplimentar la nivel de combustibil. 

 

Trebuie remarcat faptul că motoarele necesită întreținere la fiecare 30.000 km și la fiecare 

doi ani (în funcție de stilul de condus al șoferului).  

 

Știați că? 

Noul Kangoo Van este echipat cu o mulțime de dotări și funcții care ajută la economisirea 

combustibilului: motoare pe benzină și diesel de nouă generație, capotă mai ușoară din 

aluminiu și anvelope de clasă A. De asemenea, are performanțe aerodinamice mai bune 

datorită noii sale grile frontale, aeratoarelor, sistemului de iluminare din spate remodelat, 

etc. 
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ANEXA 1 – RENAULT PRO+  

 

Pentru încă un an consecutiv, Renault Pro + și-a menținut poziția de lider european 

în ceea ce privește vânzările de vehicule electrice utilitare. 

 

În 2020, pe fondul dominat de criza sănătății, Groupe Renault a vândut 520.640 de 

vehicule utilitare (inclusiv JINBEI), reprezentând 5,48% din cota de piață globală (în afara 

Americii de Nord). Ofensiva internațională continuă cu 47,8% din vânzările globale de 

vehicule, comparativ cu 42,3% în 2019. 

 

Cu excepția pick-up-urilor, Renault ocupă locul al doilea pe segmentul vehiculelor utilitare 

ușoare din Europa, cu o cotă de piață de 14,6%. De asemenea, marca este numărul doi 

în America Latină. 

 

Gama utilitară Renault oferă vehicule de la 1,6 la 6,5 t și de la 2 la 22 m³, pe benzină, 

motorină și electrică (ZOE Société, Kangoo Z.E. și Master Z.E.). 

 

Renault este lider în vânzări de vehicule utilitare electrice din Europa, cu o cotă de piață 

de 36%, în special datorită bestsellerului său Kangoo Z.E. 

 

Din 2003, marca Renault Pro+ și-a adus contribuția unica în domeniul vehiculelor utilitare 

ușoare cu produse personalizate, eficiente și apreciate. Ca brand expert, are propria 

gamă, servicii și o rețea internațională de 626 de companii, toate dedicate deservirii 

clienților profesioniști. 
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ANEXA 2 – FABRICAREA 

 

 

Noul Kangoo Van este produs la uzina Renault din Maubeuge, Franța. 

 

Fabrica Maubeuge este una dintre cele mai eficiente ale Grupului Renault, cu 6 milioane 

de vehicule produse de la crearea sa în 1971. Este situl de referință al Renault și al 

Alianței pentru fabricarea vehiculelor comerciale ușoare și a fost fabrica emblematică 

pentru Kangoo de peste 20 de ani.  

Pentru a se potrivi Noului Kangoo, atât în versiunile LCV, cât și în versiunile destinate 

transportului de pasageri, fabrica Maubeuge a investit 450 de milioane de euro în 

transformări majore pentru a-și adapta procesele și a-și menține performanțele la cel mai 

înalt nivel: o nouă linie de presaj de mare viteză XXL concepută pentru ștanțarea pieselor 

foarte mari, 630 de roboți noi, o nouă linie de control al calității vopselei, modernizarea 

instalațiilor de asamblare cu furnizare completă de piese * și o nouă linie de finisare. 

Pentru a se pregăti sosirea noului Kangoo Van E-TECH Electric la sfârșitul anului 2021, 

un atelier de asamblare a bateriei a fost construit aproape de uzină și instalarea bateriei 

în linia de montaj a fost deja integrată în proces. 

 

* Metoda full-kitting permite pieselor să fie sortate și transportate automat la marginea 

liniei de montaj, folosind cărucioare ghidate automat. 
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ANEXA 3 – RENAULT TECH 
 

De mai bine de 10 ani, Renault Tech proiectează, produce și comercializează 

adaptări de vehicule pentru Groupe Renault în numele clienților privați, corporativi 

și mari conturi. În 2020, Renault Tech și-a valorificat cunoștințele în ceea ce 

privește personalizarea industrială pentru a construi la comandă aproape 270.000 

de vehicule, în deplină conformitate cu standardele Groupe Renault. Compania 

este prezentă în șase țări, cu 358 de angajați în 14 locații diferite, dintre care 12 sunt 

integrate în fabricile Groupe Renault. 

Când vine vorba de vehicule utilitare Renault, Renault Tech oferă noului Kangoo Van o 

gamă largă de servicii, cum ar fi: rackul interior ușor, podele din lemn și plăci de perete 

antiderapante, garnituri din polipropilenă, protecții ale pragului ușii laterale, cuplaj bar, 

încuietori armate și alarmă auto. 

Renault Tech îndeplinește nevoile specifice ale clienților flotei (serigrafie, echipamente 

pentru ateliere, instalare de rafturi pentru acoperiș sau scări etc.) prin atelierele sale aflate 

la sfârșitul liniei de asamblare la uzina Renault din Maubeuge. 

Datorită Renault Tech, Renault este singurul producător auto european cu peste 30 de 

ani de experiență în vehicule personalizate pentru clienții cu dizabilități. Lider francez în 

domeniu, Renault Tech lucrează de la fabrica sa dedicată din Heudebouville (Franța) 

pentru a fabrica vehicule adaptate fiecărui tip de handicap. 

Noul Kangoo Van se poate potrivi astfel unei persoane în scaun cu rotile, fie în spatele 

scaunelor din față, lângă un pasager, fie chiar în scaunul șoferului cu instrumente 

adaptate pentru condus. 
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ANEXA 4 – DIMENSIUNI 

Noul Kangoo Van 
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ANEXA 5 – SPECIFICAȚII TEHNICE 

Noul Kangoo Van 

 

 

 

 

TCe 100 PF TCe 130 PF TCe 130 PF Ecoleader Blue dCi 75 Blue dCi 95 Blue dCi 95 Ecoleader Blue dCi 115

Capacity (cm3) / number of cylindrs / Valves 1333 / 4 / 16 1333 / 4 / 16 1333 / 4 / 16 1461 / 4 / 8 1461 / 4 / 8 1461 / 4 / 8 1461 / 4 / 8

Peak power kW EEC (hp) at rpm 75 (100) at 4500 55 (75) at 3000 85 (115) at 3750

Max. torque Nm EEC at rpm 200 at 1500 230 at 1750 270 at 1750

Type of injection

Fuel / Tank capacity (l)

AdBlue® Tank capacity (l) - Diesel engines only

Emission control standard

Gearbox type / Number of gears

Stop & Start

Top speed (km/h) 168 183 110 152 164 110 175

0 - 100 km/h (s) 14,5 11,8 11,8 18,1 13,6 13,6 12,04

Certification protocol (2)

Combined cycle (l/100 km) (min/max) 6,6/6,8 6,7/6,9 6,1/6,9* 5,4/5,5 5,4/5,5 4,9/5,5* 5,3/5,9*

CO² emissions min / max (g/km) 150/153 152/156 138/156* 141/143 141/145 127/144* 136/153*

Turning diameter between kerbs / walls (m)

Anti-lock Braking System (ABS) with Emergency Brake Assist (EBA) and Electronic 

Stability Control (ESC)

Ventilated discs front: diameter x thickness (mm) - Rear drum discs: diameter (")

Tyre / wheel size

Payload (kg)

Fuel consumption and CO² emissions (1)

Performance

Engines

As standard

96 (130) at 4500 70 (95) at 3000

240 at 1500 260 at 1750

Direct Common Rail

-

Petrol - 54 Diesel - 54

18,6

Euro 6D - Full

Manual transmission / 6

(1) Fuel consumption and CO² emissions are approved according to a standard and regulatory method. It is identical for all  manufacturers and allows vehicles to be compared with each other. Data for France, excluding bodywork. * Approval/marketing at 

a later date. (2) WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures): this new protocol makes it possible to obtain results that are much closer to those observed during daily journeys than the NEDC protocol. (3) The payload depends on the 

equipment chosen.							

WLTP

11,31 / 11,75

As standard

Ventilated disc - D280 x 24 -Drum 9”

195/65R15

Up to 600 kg (800 kg with increased payload option)

Payload (3)

Tyres

Braking

Steering


